
Privacyverklaring Atletiekvereniging Badhoevedorp 
 

Dit is de Privacyverklaring van de Atletiekvereniging Badhoevedorp, gevestigd aan het Veldpostpark 1 te 

Badhoevedorp, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594484.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat binnen onze 

atletiekvereniging zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden en donateurs.  

Daarom hebben wij in deze Privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke 

rechten u heeft.  

In de onderstaande tabel kunt u allereerst snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke 

persoonsgegevens verzamelen, beheren en verwerken, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze 

persoonsgegevens in welke situatie van ons ontvangen.  

 
Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

 

Registratie van het 

lidmaatschap 

en het uitvoeren van de 

lidmaatschaps-

overeenkomst 

 

Gegevens aan-

meldformulier o.a.: 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Geboortedatum  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Overige informatie 

over eventuele 

bereidheid tot 

vrijwilligerswerk 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst. 

Zonder deze 

persoonsgegevens 

kan het 

lidmaatschap van AV 

Badhoevedorp geen 

gestalte krijgen.   

Deze gegevens worden 

bewaard gedurende de 

looptijd van het 

lidmaatschap. 

Persoonsgegevens 

worden uiterlijk 1 jaar 

na beëindiging van het 

lidmaatschap 

vernietigd.    

 

Ledenadministratie 

Secretaris 

Penningmeester 

Atletiekunie 

 

Voornaam en 

achternaam van 

actieve leden gaan 

ook naar trainers 

 

Financiële administratie  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankrekening 

 Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst.  

Zonder deze 

gegevens kunnen 

geen facturen of 

herinneringen naar 

leden worden 

gestuurd.  

Gedurende de looptijd 

van het lidmaatschap 

en tot 1 jaar daarna. 

Betaalgegevens uit de 

financiële administratie 

worden na einde 

lidmaatschap maximaal 

7 jaar bewaard, omdat 

we hiertoe op grond 

van de fiscale 

wetgeving verplicht 

zijn. 

 

Penningmeester 

Belastingdienst 

 

Eens per jaar hebben 

2 leden van de 

kascontrole-

commissie inzage in 

de financiële 

administratie 

 

 

Publicaties van alle 

activiteiten en prestaties 

op onze website 

 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Geboortedatum 

 Uitslagen 

 Foto’s en video’s  

 

 Toestemming In principe voor 

onbepaalde tijd.  

Verwijdering gebeurt 

uitsluitend na een 

gemotiveerd 

verwijderingsverzoek 

(toepassing van het 

recht op vergetelheid). 

Iedereen. Gegevens 

en informatie op 

website zijn openbaar 

Versturen digitale 

berichten, waaronder 

nieuwsbrieven 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst.  

Zonder deze 

gegevens kunnen 

geen berichten 

worden gestuurd. 

 

Gedurende looptijd 

lidmaatschap tot 1 jaar 

na beëindiging. 

 

Ledenadministratie 

Secretaris 

Websitebeheerder 

 

Al deze gegevens moeten we sinds de invoering op 25 mei 2018 van de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG) persoonsgegevens in de zin van de wet noemen.  

 

 

  



Gebruik website: cookies, logfiles en bezoekersstatistieken   

Uw bezoek aan onze website vindt altijd geheel anoniem plaats.  

Wij gebruiken nooit cookies of digitale volgtechnieken die op een persoon of op een zogenaamd IP-adres 

teruggevoerd kunnen worden. De logfiles van onze webserver zijn bij ons volledig anoniem. Ieder bezoek aan 

onze website gebeurt dus zonder dat wij de bezoeker kunnen traceren of volgen. Wij zijn ook niet geïnteresseerd 

in persoonlijk surfgedrag, want de vereniging heeft geen commerciële doelstellingen of belangen.  

Algemene bezoekersstatistieken (aantallen) worden via de logfiles van onze webserver wel bijgehouden maar de 

mogelijkheid van ‘tracking & analyse’ (op persoonsniveau) staat op onze webserver uit.    

Ook delen wij geen bezoekersinformatie met Google of met andere bedrijven.   

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

De vereniging verstrekt – zonder uw toestemming – uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk 

is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die de vereniging met u heeft, of als AV Badhoevedorp 

wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van deze 

privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens wel aan derden kunnen of 

moeten worden verstrekt.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij er voor dat alleen de 

noodzakelijke functionarissen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat geborgd is dat er bij de ontvangers adequate veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw 

gegevens niet in andere handen te laten komen.  

 

Minderjarigen 

Voor registratie van een minderjarige is bij AV Badhoevedorp altijd de expliciete toestemming van een ouder of 

voogd noodzakelijk. Goedkeuringsverklaringen voor minderjarigen worden dan ook door een ouder of voogd 

ondertekend. 

 

Publicatie van wedstrijdverslagen, uitslagen, verjaardagskalender, foto’s en video’s 

De website van onze vereniging heeft tot doel om onze leden maar ook de buitenwereld op de hoogte te stellen 

en te houden van alle activiteiten die binnen onze vereniging worden of zijn ontplooid.  

Voor een atletiekvereniging is het van belang om de eigen kernactiviteiten uit te dragen, niet alleen door het 

organiseren van trainingen en evenementen, maar ook via publicaties op de website, sociale media, en in kranten 

en brochures.  

Wij kondigen wedstrijden en trainingen altijd publiekelijk aan, wij geven via onze website en andere media zeer 

regelmatig informatie over onze activiteiten, we publiceren verder uitslagen en verslagen van wedstrijden die wij 

organiseren of waaraan onze leden hebben deelgenomen. Daarbij worden vaak ook foto’s en ander 

beeldmateriaal van leden en bezoekers van onze vereniging gepubliceerd.  

Ook houden we (met als enig doel: versterking van de onderlinge relatie en verbinding) op onze website een 

openbare verjaardagskalender van onze leden in de lucht.  

Wij gebruiken persoonsgegevens op onze website en op andere media sinds 25 mei 2018 daarom alleen na 

uitdrukkelijke toestemming van onze leden en van de wedstrijddeelnemers op wie deze persoonsgegevens 

betrekking hebben. Hiertoe zijn voor onze leden goedkeuringsverklaringen opgesteld en ook zijn al onze 

inschrijvingsformulieren hierop aangepast voor deelnemers aan wedstrijden.  

Leden en wedstrijddeelnemers die hun toestemming voor publicaties van hun prestaties en/of beeldmateriaal 

weigeren, zullen vanaf 25 mei 2018 niet meer in uitslagen en in wedstrijdverslagen worden opgenomen.  

Kortom: alle onze openbare publicaties hebben uitsluitend tot doel om de sportieve kernactiviteiten van de 

vereniging en die van de leden onder de positieve aandacht van elkaar en van de buitenwereld te brengen.  

Wij zullen persoonsgegevens nooit welbewust gebruiken of misbruiken voor andere doelen dan het 

bovenomschreven doel.  

  

 

 

 

 

  



Inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de vereniging via het contactformulier op deze website te verzoeken om inzage in uw 

persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om 

uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek uiteraard te 

identificeren. Indien uw persoonsgegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering ook doorgeven 

aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.  

Het is mogelijk dat wij op onze website of op sociale media foto’s of ander beeldmateriaal publiceren van (ons 

onbekende) toeschouwers bij evenementen of van (ons onbekende) bezoekers van onze accommodatie. Wij gaan 

er van uit dat zij met deze publicatie akkoord gaan. Slechts in het geval van aantoonbaar persoonlijk nadeel 

kunnen zij verzoeken deze publicatie ongedaan te maken.  

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan zoals vermeld is in bovenstaande tabel (of dan we wettelijk 

verplicht zijn), met als uitzondering de gegevens van oud-leden, die in een niet-openbaar archief worden 

bewaard. 

 

Links naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze 

vereniging dus ook alleen op de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 

hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacybeleid 

Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring zijn gepubliceerd. De vereniging 

raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er 

alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. 

 

Contact 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, 

correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze 

website. Dit verzoek komt dan binnen bij het bestuur van de vereniging. 

  

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle 

klachten kunnen via het contactformulier van de website worden ingediend. We zullen iedere klacht serieus 

nemen en deze zorgvuldig behandelen. Op grond van de AVG heeft u ten slotte ook het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  DEN HAAG. 
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